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CALENDÁRIO LITÚRGICO
Agosto

1 6  D  A p  1 1 , 1 9 a ;  1 2 , 1 - 6 a . 1 0 a b  S l  
44(45),10bc.11.12ab.16(R.10b) 1Cor 15,20-26.28 Lc 1,39-56

23 D Js 24,1-2ª.15-17.18b Sl 33,2-3.16-17.18-19.20-21.22-23 
(R.9a) Ef 5,21-32 Jo 6,60-69

30 D Dt 4,1-2.6-8 Sl 14,2-3ab.3cd-4ab.5 (R.1a) Tg 1,17-18.21b-
22.27 Mc 7,1-8.14-15.21-23

Setembro

06 D Is 35,47,4-7a Sl 145,7.8-9a 9bc-10 (R.1.2a) Tg 2,1-5

11 T Dt 31,1-8 Dt 32,3-4ª. 7.8.9.12 (R.9ª) Mt 18,1-5.10.12-14
12 Q DT 34,1-12 Sl 65,1-3a.5.16-17 (R.Cf.20a.9a) Mt 18,15-20
13 Q Js 3,7-10a.11-13-17 Sl 113A,1-2.3-4.5-6 Mt 18,21-19,1
14 S Js 24,1-13 Sl 135,1-3.16-18.21-22.24 Mt 19,3-12
15 S Js 24,14-29 Sl 15,1-2a.5.7-8.11(R.Cf.5a) Mt 19,13-15

17 S Jz 2,11-19 Sl 105,34-35.36-37.39-40.43ab.44 (R.4a) Mt 
19,16-22
18 T Jz 6,11-24a Sl 84,9.11-12.13-14 (R.9b) Mt 19,23-30
19 Q Jz 9,6-15 Sl 20,2-3.4-5.6-7 (R. 2a) Mt 20,1-16a
20 Q Jz 11,29-39a Sl 39,5. 7-8a. 8b-9. 10(R. Cf. 8ª.9ª) Mt 22,1-
14
21 S Rt 1,1.3-6.14b-16.22 Sl 145,5-6.7.8-9ª.9bc-10 (R. 2a) Mt 
22,34-40
22 S Is 9,1-6 Sl 112(113),1-2.3-4.5-6.7-8 (R.2, ou Aleluia) Lc 
1,26-38

24 S Ap 21,9b-14 Sl 144(145),10-11.12-13ab.17-18 (R. cf. 12a) 
Jo 1,45-51
25 T 1Ts 2,1-8 Sl 138 (139),1-3.4-6(R.1) Mt 23,23-26
26 Q 1Ts 2,9-13 Sl 138 (139), 7-8. 9-10.11-12ab (R.1a) Mt 
23,27-32
27 Q 1Ts 3,7-13 Sl 89,3-4.12-13.14.17 (R.14) Mt 24,42-51
28 S 1Ts 4,1-8 Sl 96,1.2b. 5-6. 10. 11-12 (R. 12a) Mt 25,1-13
29 S Jr 1,17-19 Sl 70(71),1-2.3-4a.5-6ab.15ab e 17 (R.15a) Mc 
6,17-29

31 S 1Ts 4,13-18 Sl 95,1.3. 4-5. 11-12. 13(R.13b) Lc 4,16-30

01 T 1Ts 5,1-6.9-11 Sl 26 (27),1-4.13-14 (R.13) Lc 4,3 1-37
02 Q 1Cl 1,1-8 Sl 51,10.11(R.10b) Lc 4,38-44
03 Q Cl 1,9-14 Sl 97,2-3ab. 3cd-4.5-6 (R.2a) Lc 5,1-11
04 S Cl 1,15-20 Sl 99,2. 3.4.5 (R.2c) Lc 5,33-39
05 S Cl 1,21-23 Sl 53,3-4.6.8 (R.6a) Lc 6,1-5

07 S Cl 1,24-2,3 Sl 61 (62), 6-7.9 (R.8a) Lc 6,6-11
08 T Mq 5,1-4a Sl 70(71), 6;Sl 12(13),6 (R.us 61,10) Mt 1,1-
16.18-23

Humor!

Diocese de Caxias do Sul

18/08/2015 – 20h
Escola Vivencial

Seminário N. Sra. Aparecida 

01/09/2015 – 20h 
Missa com Seminaristas

Seminário N. Sra. Aparecida

08/09/2015 – 20h
Ultréya 

Igreja Sagrado Coração de 
Jesus

Bairro Cruzeiro

ULTRÉYAS e ESCOLASULTRÉYAS e ESCOLAS

O que procurais? – Jo 1,38.

Tu que és doutor, não sabes estas coisas? – Jo 3,10

Quem me tocou? – Lc 8,45

Queres curar-te? – Jo 5,6

Por que duvidaste? – Mt 14,31

Quantos pães tendes? Mc 6,38

Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? – Mt 12,48

Onde estão os outros nove? – Lc 17,17

Que queres que te faça? Lc 18,41

Por que me perguntas sobre o que é bom? – Mt 19,17

Se o sal perde o sabor, com que salgar? Mt 5,13

Olhando para a vida e a missão de Jesus e contemplando a sua maneira de ser e de 

proceder, percebemos que o nosso Mestre e Bom Pastor muitas vezes se dirigia aos 

“seus” através de perguntas. Cada pergunta espera uma resposta. Consideremos 

algumas perguntas centrais que Jesus fez e faz a cada um de nós.

Por que me perguntas sobre o que é bom? - Mt 19,17
Se o sal perde o sabor, com que salgar? -  Mt 5,13

De que adianta ao homem ganhar o mundo se vem a perder-se? 

– Mt 16,26

De que faláveis pelo caminho? Mc 9,33

Quem se fez próximo do ferido? Lc 10,36

Quem dizem os homens que sou? – Mc 8,27

E vós, quem dizeis que sou? – Mt 16,15

Julgais que vim trazer paz à terra? – Lc 12,51

Dizes isto de ti mesmo ou foram outros que disseram de mim?

 – Jo 18,34

Meu Deus, por que me abandonaste? - Mt 27,46

Mulher, por que choras? – Jo 20,15

Amas-me? Jo 21,17

Podeis beber do cálice que eu vou beber? - Mt 20,22

Livro: Viver e Conviver

Canísio Mayer

SOGRA DO CAPETA

A garota chega para mãe, reclamando do ceticismo do namorado.

- Mãe, o Pedro diz que não acredita em inferno!A mãe responde:

- Casa-se com ele, minha filha, e deixe o resto comigo!
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este mês, dedicado às vocações, a Igreja nos convida 
a refletir sobre o verdadeiro sentido desta palavra na Natuação daqueles que são chamados a exercerem sua 

vocação, quer religiosa ou leiga em suas comunidades.
Nos antigos anais do cristianismo, a palavra “vocação” era 
mais entendida como o chamado à vida religiosa, sacerdotes, 
irmãs e irmãos de caridade.
Hoje, conhecemos como vocação, as inclinações que as 
pessoas têm para exercerem esta ou aquela profissão ou 
estado de vida. Assim temos os que são chamados para as 
vocações da Vida e os chamados para a vocação da Fé.
Na escolha das vocações da Vida, além da escolha 
profissional, há o estado matrimonial que, podemos aqui 
dizer, é a maior de todas as vocações, pois é na família que 
vão desabrochar as vocações de Fé.
A VOCAÇÃO RELIGIOSA – São estes que, incorporados a 
Cristo pelo Batismo, formam comunidades religiosas 
dedicando-se unicamente à salvação das almas. São aquelas 
pessoas escolhidas como propagadoras das mensagens da 
Boa Nova que Cristo deixou em sua passagem pela terra. 
Mas, como a messe é grande e poucos são os operários, se faz 
necessário o engajamento de outros obreiros como auxiliares 
na grande obra de evangelização. É desta necessidade que 
surgem as vocações dos leigos.
VOCAÇÃO DOS LEIGOS – Um excerto da Lumem 
Gentium diz que, exceto os membros das ordens 
consagradas ao estado religioso, todos são leigos, pois são 
constituídos em Povo de Deus quando professam a fé que 
lhes foi dada pelo Batismo e confirmada pelo Crisma.
Mas, neste mês vocacional, queremos destacar aqueles 
leigos especiais que, mesmo sem deixarem suas 
responsabilidades familiares ou profissionais, engajam-se na 
comunidade Igreja e assumem a responsabilidade de, junto 
aos sacerdotes, dedicarem parte de suas vidas ao serviço de 
Deus. São chamados a atuarem na família e na sociedade 
para construírem o reino de Deus através dos serviços e, 
principalmente, do seu testemunho cristão.
Em uma mensagem sobre as vocações, o Papa Pio XII, diz 
que “os fieis leigos estão na linha mais avançada da vida da 
Igreja.(...) Eles devem ter a consciência sempre mais clara 
de, não somente pertencerem à Igreja, mas serem Igreja.”

Ari e Cecília Bonkevik
Casal Liturgia

O BEIJA-FLOR NO OUTONO

Cursilho Masculino nº 152
16/17 e 18 de Outubro (18h)
Cursilho Femin ino n º 150
23/ 24 e 25 de Outubro (1)

x

Cursilho Masculino nº 151
21/22 e 23 de Agosto (18h)
Cursilho Feminino nº 149

28/29 e 30 de Agosto (18h)

Datas dos Cursilhos de 2015
Av. Rio Branco, 4423 - Ana Rech - Fone (54) 3283-1625

CEP 95060-000 - Caxias do Sul - RS
www.ultrapoxi.com.br - ultrapoxi@ultrapoxi.com.br

Mês  Vocacional

Shalom!

Cursilho

Decolores

Shalom!

Cursilho

Shalom!

Decolores

DecoloresDecolores Shalom!

Participe!

Contatos na 

contracapa deste.

“ Foi o orgulho 
que 

transformou 
anjos em 

demônios, mas 
é a humildade 

que faz de 
homens 
anjos”. 

Santo Agostinho

“ Foi o orgulho 
que 

transformou 
anjos em 

demônios, mas 
é a humildade 

que faz de 
homens 
anjos”. 

Santo Agostinho

sentimentos humanos mais 
nobres e elevados que a Graça 

divina purifica e 
transfigura.Como São 

Francisco e Santa Clara, 
também outros Santos viveram 

uma profunda amizade no 
caminho rumo à perfeição 

Cristã, como São Francisco de 
Sales e Santa Joana Francisca 

de Chantal.”

 (Papa Bento XVI-
Livro: As Santas Mulheres)

AMIZADE; “ é um dos 

Aparecida, aconteceu o encontro de pessoas que fizeram parte 
dos Geds.
Iniciou-se com uma Santa Missa, e após um jantar.
Foi uma noite muito agradável  de muita conversa, muitos 
abraços, e palavras que fizeram renascer  no coração de cada 
um lembranças de trabalhos feitos em equipes pelos Geds. 
A alegria de rever as pessoas estava estampadas nos 
semblantes de cada um.
Agradecemos a presença de todos, e que no futuro poderemos 
nos encontrar novamente.

Shalom! Ged 2014/2015.

Em 30 de Junho 2015, no Seminário de Nossa Senhora Encontro dos Geds

omo é bom encontrar pessoas entusiasmadas porque tiveram um encontro 
com Jesus. Mal comparando, é como o encontro com aquela pessoa que Cvocê ama, aquele inicio de namoro, aquele primeiro beijo. Você dorme e 

acorda pensando nela, não pode perder a oportunidade de vela novamente.
O encontro com Jesus é assim, um impacto na nossa vida. Não vemos a hora de 
encontra-lo na Eucaristia, ir a uma ultreya, ler a Bíblia, livros revistas Cristãs e nos 
colocarmos a disposição dele para trabalharmos por um mundo melhor. E por isso, 
queremos que todas as pessoas que conhecemos, experimentem o mesmo.
Tudo isso, é necessário para uma relação de amor e entrega a Deus, no entanto, 
todo o relacionamento amadurece e passa pela prova do tempo. Tempo de presença 
e tempo de ausência, tempo de oração e tempo de deserto. Por isso muitos irmãos, 
se perdem na caminhada em Deus, eu aprendi que existe algo muito importante 
para que isto não aconteça e que faz toda a diferença e que se chama Perseverança.
Deus não irá blinda-lo das tentações e das quedas na sua caminhada. Mas ele não 
esta interessado em sua queda, e sim em sua capacidade de se levantar, não importa 
quantas vezes isso ocorra. Perseverança significa: Não importa o que acontecer, eu 
não vou desistir de Deus: tendo a consciência de que ele jamais desistirá de mim. 
Com este pensamento, nós do setor leste idealizamos e realizamos no dia 
20/06/2015, na Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio em Ana Rech, um 
encontro de perseverança e formação para mensageiros, buscando dar motivação e 
conhecimento para os cursilhistas do setor. Contamos com a presença de muitos 
irmãos de caminhada. Foram mensageiros:       João Carlos Molin e João Alberto 
Sandri, e ainda tivemos a presença do padre Roberto Carlos Fávero, Pároco do 
Menino Deus e diretor espiritual do Nosso setor.
Jesus Cristo disse que a palavra que cai na terra boa, são os que ouvem a 
palavra com o coração reto e bom, retêm-na e dão fruto pela Perseverança 
(Lucas 8,15). 
E aí, Vais perseverar?
Shalom.                                                                                              

                                                                       “Equipe Setor Leste, Caxias do Sul.”

Formação e Perseverança = Fé Madura.

Primeira Peregrinação do MCC da 
Diocese de Caxias do Sul 

Realizou-se nos dias 26/06 a 29/06 a primeira 
Peregrinação com Cursilhistas da Diocese de Caxias do 
Sul. 
LUGARES VISITADOS:
     APARECIDA DO NORTE/SP. “SANTUÁRIO 
NACIONAL DA IMACULADA CONCEIÇÃO 
APARECIDA”.
     GUARATINGUETÁ/SP - “SANTO ANTONIO DE 
SANTANA GALVÃO (RESIDÊNCIA, CATEDRAL E 
SEMINÁRIO PARA CONHECER SUA HISTÓRIA, 
VIDA E SANTIDADE). 
     CACHOEIRA PAULISTA/SP “SEDE DA CANÇÃO 
NOVA- SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RÁDIO, TV E 
INTERNET “
   (COMUNIDADE DE LEIGOS A SERVIÇO DA 
IGREJA CATÓLICA)                                           

OH! COMO É BOM, COMO É AGRADÁVEL PARA 

IRMÃOS UNIDOS VIVEREM JUNTOS” SL 132,1)

 Bendizemos à Santíssima Trindade, no Pai, pelas belezas 

naturais criadas e o sorriso destes irmãos; no Filho, 

através da vivência fraterna buscando a face do Cristo e 

no Espírito Santo por sermos guiados na formação e nos 

momentos de interiorização (ou reflexão). Agradecidos 

pela oportunidade de crescimento de nossa fé, nos 

alegramos pela presença de Nossa Senhora que nos 

acompanhou e nos intercedeu nessa forma de viver e de 

ser cristão. Shalom! Irmãos!
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    1- Temente a Deus: Mateus 1.20 e 2.13,19
A primeira característica que marca a vida de José é o seu temor a Deus. 
Ser temente a Deus não é ter medo e sim um amor profundo. José tinha 
uma vida de oração e levava sua família ao templo todos os anos na 
páscoa (Lucas 2.41). Por tão temente, o Senhor o visitou em sonho três 
vezes para orientar o seu futuro. Primeiro sonhou com um anjo lhe 
dizendo para assumir Maria e a criança (Mateus 1.20). Depois o anjo lhe 
apareceu novamente em sonho ordenando que fosse para o Egito 
(Mateus 2.13). Num terceiro sonho o anjo lhe disse que poderiam voltar 
(Mateus 2.19). Todo este roteiro de sonhos e viagens mostra que era 
alguém que tinha grande intimidade com Deus.
Ser um pai temente a Deus é ter uma vida de oração, buscar sempre a 
vontade de Deus em tudo. Viver na presença de Deus é a melhor forma de 
um pai abençoar sua família como sacerdote do lar (Deuteronômio 6.6-
10). Um pai de família precisa buscar “o temor do Senhor é o princípio da 
sabedoria”(Provérbios 9.10).
    Seja exemplo de temor a Deus!  

      2- Responsável: Lucas 1.27 e 2.4
Outra característica de José é sua responsabilidade que se destaca entre seus adjetivos. Primeiramente se percebe pelo fato de estar 
desposado com Maria (Lucas 1.27) assumindo seu compromisso de constituir uma família. José cumpriu sua obrigação civil e foi 
fazer o recenciamento na época e no lugar certo, mesmo diante da dificuldade de ter sua esposa grávida (Lucas 2.4). Além disso, José 
assumiu a paternidade pública de Jesus recebendo Maria como esposa (Mateus 1.24). Ser conhecido como carpinteiro também 
denota que era um homem trabalhador e bom profissional (Mateus 13.55) e também ensinou a profissão para seu filho (Marcos 6.33). 
Deu educação a seus filhos provavelmente em casa (João 7.15-17), pois Jesus sabia ler (Lucas 4.16 e 17) e escrever (João 8.8).
O exemplo de um pai ensina muito mais que suas palavras. Todo filho aprende como seu pai “ensina a criança no caminho em que 
deve andar” (Provérbios 22.6) e lembra-se de suas atitudes (Lucas 15.17). Quando um pai dá exemplo de responsabilidade, seus 
filhos o seguem como referencial e mesmo que se desviem um dia se lembrarão.
    Seja um exemplo de pai responsável!

    3- Obediente: Mateus 1.18-25
A terceira característica marcante em José é a sua obediência a Deus, por isso foi chamado de “justo”(Mateus 1.19). Obedeceu à lei 
levando Jesus para ser circuncidado ao oitavo dia (Lucas 2.22). Não havia coabitado com sua noiva antes do casamento (Mateus 
1.18). Somente depois do nascimento de Jesus é que recebeu Maria como sua mulher (Mateus 1.25). Por um instante José foi tentado 
a deixar Maria (Mateus 1.19), com as melhores intenções de livrar sua noiva de um castigo infame. Contudo, assim que recebeu 
mensagem do anjo, obedeceu imediatamente recebendo Maria como esposa e o filho como se fosse seu (Mateus 1.24). Até o nome da 
criança José obedeceu e colocou como mandou o anjo (Mateus 1.21 e 25). Desde os lugares onde morou com sua família até cada 
detalhe de sua vida foram em obediência à orientação de Deus (Mateus 2.13, 19,20).
Quando o pai é obediente a Deus, os filhos são obedientes ao pai. Se o pai não obedecer a sua liderança, os filhos não saberão 
obedecê-lo. Muitos pais sacrificam seus filhos por não ensinar obediência, pois “obedecer é melhor que sacrificar” (I Samuel 15.22). 
Por isso é importante buscar em tudo a “boa, agradável e perfeita vontade de Deus” (Romanos 12.2). Um pai sabe o que é melhor para 
o filho (Mateus 7.9-12) e precisa ensinar a ser obediente em tudo.
    Seja um exemplo de obediência a Deus!

   4- Eduque seus filhos como se fosse o filho de Deus!
Não sabemos como foi o fim da vida de José. Muitos historiadores acreditam que morreu antes de Jesus, por isso Cristo demonstrou 
ser o responsável por sua mãe quando estava na cruz (João 19.26). Mas o exemplo de sua vida tem muito a nos ensinar, pois viveu 
com um propósito de preparar seus filhos. Nós também não sabemos como será o fim de nossa vida e devemos viver para Deus cada 
minuto do nosso viver estando prontos para deixar os filhos preparados para a vida. Talvez Deus tenha permitido que soubéssemos o 
fim da história de José para mostrar que a paternidade é uma 'história sem fim', mas que os filhos educados para Deus dão 
continuidade eternamente.
Se você soubesse que há um grande propósito de Deus para seu filho, como você o educaria? Com certeza da melhor forma possível. 
Então é o que deve fazer porque assim como José sabia que Jesus é especial, cada criança também é importante para Deus e para eles 
reservou o seu Reino (Mateus 19.14). Não seja um pai como o mundo quer e sim como Deus ensina. Seus filhos também não são seus 
e sim de Deus. Se você pensar que seus filhos pertencem a Deus e que o Senhor os confiou a você para cuidar, certamente fará o 
melhor para eles.
    Eduque seus filhos para Deus!
                                                                                     Citações Bíblicas: Bíblia Revista e Atualizada, Sociedade Bíblica do Brasil.

                                                       

Mateus 1.19-24 e Lucas 2.4Mateus 1.19-24 e Lucas 2.4 Jesus era conhecido no meio do povo como “filho de José”(João 1.45 e 6.42) e 
“filho do carpinteiro” (Mateus 13.55). De seu pai adotivo, Jesus herdou o título 
de “carpinteiro” (Marcos 6.33) por ter aprendido sua profissão. Certamente 
Deus escolheu um homem íntegro para fazer parte da vida de seu Filho. José 
sabia que Jesus não era seu filho fisicamente, mas o amou como um verdadeiro 
pai.
Como era o pai adotivo de Jesus?

José, pai adotivo de JesusJosé, pai adotivo de Jesus

ABENÇOADOS SEJAM OS PADRES!
DIA DO PADRE - 04/AGOSTO/2015

O egoísmo é como uma roda girando em cima do seu próprio 

eixo.. É um egocentrismo onde o outro não importa, não é 

amado. Satisfazer-se o máximo nem que necessite pisar em 

cima dos irmãos. Aliás, não existem irmãos para um egoísta, 

pois necessita deles só se for para tirar proveito. E tudo pode 

ser notado na vida  do egoísta, no modo de falar, nos jeitos 

desrespeitosos. Não dá lugar para o mais idoso, não se lembra 

dos outros quando vai estacionar, tenta furar filas (...) O eu é 

importante; o nós não. Não pratica o Bom Dia, o Obrigado, o 

Boa Sorte, o  Por favor. Como é difícil entender tamanha 

individualidade! Se presta algum serviço comunitário, o aceita 

somente se pode lhe trazer alguma recompensa promocional . 

Sejamos fraternos e solidários!
Colaboração: José Bebber, 

Grupo São Gabriel de Flores da Cunha.

EgoísmoEgoísmo

ara nós católicos, o mês de agosto é o mês representativo 

das vocações. Logo nos vem em mente Santo Agostinho.P
Santo Agostinho proferia “Ninguém faz bem o que faz contra a 

vontade, mesmo que seja bom”. Refletindo suas palavras 

percebemos que aí se encaixa “vocação”. Vocação ao 

sacerdócio, à vida consagrada, ao matrimônio e também às 

diversas profissões, quando colocadas a serviço de Deus e do 

próximo. Seria aquele algo a mais que vemos nas pessoas 

quando para nós parece impossível fazermos, mas a vocação 

torna-o possível; é aquele desafio que os vocacionados 

enfrentam, não se importando com o sofrimento que isso possa 

lhes causar.  É aquele fazer dedicado, amoroso, construtivo.

Seguidamente é sugerido aos jovens fazerem um teste 

vocacional, para auxiliá-los na escolha de sua vocação, mas o 

mais bonito é poder perceber a vocação divina manifestada 

através das várias profissões presentes no nosso dia-a-dia.

Que a exemplo de São Paulo possamos realizar a nossa vocação 

de cristãos, evangelizando os ambientes onde estivermos. Que 

nossas vidas e ações sejam orientadas pela vocação de praticar o 

bem. Parabéns a todos os pais, sacerdotes e religiosas pelas 

respectivas datas comemorativas.

Coordenação: MCC setor oeste
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aria, a Mãe da Humanidade, fonte de sabedoria e medianeira de 

todas as graças é conhecida e venerada mundialmente por um Mgrande número de títulos. 

A devoção à Rainha do Universo sob o título de Nossa Senhora do Rosário 

iniciou em 1878 no Vale de Pompeia – Itália, quando Bartolo Longo 

(advogado) obteve um quadro de Nossa Senhora entregando o rosário a Santo 

Domingo e Santa Rosa de Lima.

A pintura que estava deteriorada foi restaurada e posta sobre o altar para a 

veneração. A figura de Santa Rosa de Lima foi substituída por Santa Catarina 

de Sena. Em 1891 deu-se a solene consagração do novo Santuário de Pompeia 

(Itália), o qual acolhe anualmente milhares de romeiros e peregrinos. 

Em Pinto Bandeira, a devoção à Mãe do Rosário de Pompeia é centenária. Em 

1897, Dom Claudio José Ponce Leão (Lazarista), Bispo de Porto Alegre, 

viajou a Roma para fazer o Retiro Espiritual. Lá expressou a carência de 

sacerdotes em sua vasta Diocese, especialmente de padres italianos que 

pudessem dar assistência aos imigrantes que nela estabeleceram-se. Conheceu 

Pe. Luiz Segale e convidou-o para vir ao Brasil. De início hesitou. Porém, 

refletiu e entendendo o convite como a voz de Deus, aceitou empreender uma 

nova e longa jornada.

Por especial devoção, encomendou ao pintor Casazza, de Gênova, um quadro 

a óleo fác-símile (reprodução exata do original) de Nossa Senhora do Rosário 

de Pompeia, que se venerava no Vale de Pompeia, na Itália. 

Pe. Luiz Segale considerou a pintura, com suas matizes, tamanho e forma, 

satisfatória, fazendo, assim, o firme propósito de propagar a devoção a Virgem 

do Rosário no lugar que lhe fosse designado pelo Bispo quando chegasse em 

Porto Alegre.

Em 25 de agosto de 1897, Pe. Luiz Segale partindo do porto de Gênova, inicia 

sua longa viagem. Em 13 de setembro chega ao porto de Santos – SP. Segue 

de trem para São Paulo e depois ao Rio de Janeiro para, a bordo de outro 

navio, seguir até Porto Alegre. Chegou em 03 de outubro, data em que 

celebrava-se, na Diocese, a Festa do Rosário.

Por doze dias permaneceu em Porto Alegre. Durante este período, mais 

precisamente, no dia 10 de outubro de 1897, o quadro de Nossa Senhora do 

Rosário de Pompeia vindo da Itália foi bento, na Capela do Seminário, pelo 

Monsenhor Diogo S. da Silva Laranjeira, Vigário Geral da Diocese.

Em 16 de outubro, Pe. Segale segue para Silva Pinto (atual Pinto Bandeira), 

seu campo de apostolado e em 24 de outubro foi colocado à veneração, na 

antiga capela de madeira por cujas tábuas o vento soprava à vontade.

Padre Segale dedica-se intensamente à propagação do santo rosário e em 

pouco tempo a pequena localidade começa a tornar-se um centro de 

peregrinação. Inicia-se então, em 08 de maio de 1899 com a bênção solene e o 

lançamento da pedra fundamental, a construção do Santuário de Nossa 

Senhora do Rosário de Pompeia.

Em 07 de maio de 1902, o novo templo medindo quarenta metros de 

comprimento por dezoito de largura, mesmo inacabado, foi aberto ao sagrado 

culto. No dia seguinte, oito de maio, quinta-feira, realizou-se a bênção solene 

desta construção e, em procissão, foi transportado pelo corredor central o 

quadro da padroeira. Aproximadamente seis mil pessoas acorreram a esta 

localidade neste momento ímpar da história deste santuário. Houve pregações 

em italiano, português e polonês. 

A Mística do Rosário
Mistérios da Alegria (segundas-feiras e sábados)
1º - A anunciação do Arcanjo São Gabriel à Virgem Maria.
2º - A visita de Maria a sua prima Isabel.
3º - O nascimento de Jesus na gruta de Belém.
4º - A apresentação de Jesus no Templo.
5º - Jesus perdido e encontrado no Templo entre os doutores.
Mistérios da Luz (quintas-feiras)
1º - Jesus é batizado por João Batista.
2º - Jesus, nas Bodas de Caná, a pedido de sua Mãe transforma água em vinho.
3º - Jesus anuncia o Reino de Deus e convida à conversão.
4º - A transfiguração de Jesus no Monte Tabor.
5º - A instituição da Eucaristia, na Santa Ceia.
Mistérios da Dor (terças e sextas-feiras)
1º - A agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras.
2º - Jesus açoitado por ordem de Pilatos.
3º - Jesus coroado de espinhos.
4º - Jesus carregando a cruz até o Monte Calvário.
5º - Crucifixão e Morte de Jesus na cruz.
Mistérios da Glória (quartas-feiras e domingos)
1º - Ressurreição de Jesus Cristo.
2º - A ascensão de Jesus Cristo ao céu.
3º - A vinda do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos.
4º - A assunção de Nossa Senhora ao céu.
5º - Coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra.

Pe. Luiz Antonio Mascarello
Setor: Pinto Bandeira

Nossa Senhora do Rosário de Pompeia Pe. Luiz Segale, ao idealizar a construção de nossa atual igreja 

matriz, já visualizava a possibilidade de vê-la transformar-se num 

santuário. Santuário é muito mais que templo, construção. 

Santuário é lugar santo, lugar sagrado onde se faz a experiência da 

fé numa dimensão profunda do mistério da Santíssima Trindade. 

Faz-se ainda a experiência da unidade na diversidade, experiência 

de comunhão com o peregrino, o estrangeiro, o migrante, o não-

católico e o não-crente que buscam o encontro íntimo com o 

Criador. O Santuário é escola de fé e, particularmente, os 

santuários marianos oferecem a cada um de nós a experiência 

particular da fé sob o exemplo e a intercessão materna de Maria.

No dia 20 de outubro de 1915 o arcebispo metropolitano de Porto 

Alegre D. João Becker assinou o documento decretando a 

consagração do templo como santuário. Em vinte e três de 

outubro deste mesmo ano, celebrou-se solenemente, com a 

presença do arcebispo, a dedicação e a sagração como I Santuário 

Mariano do RS.

A comunidade de Pinto Bandeira está em festa. Celebra neste ano 

de 2015 o Centenário da Sagração do Santuário e o Centenário da 

Presença dos missionários passionistas, Congregação Religiosa 

fundada por São Paulo da Cruz que prega a cruz como a maior 

obra de amor de Deus pela humanidade.
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